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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนีไ้ด้พัฒนาวิธีการและโมเดล

การวินิจฉยัโรคไข้เลือดออกท่ีเกิดจากไวรัสเดงกีโดยใช้
วิธีการประมวลผลภาพเลือด โดยระบบรู้จ าชนิดของ
เซลล์เม็ดเลือดขาวจากภาพจากกล้องจุลทรรศน์
ก าลัง ขยาย  400 เ ท่ า  โดยอาศัยกระบวนการ
ประมวลผลภาพประกอบด้วยการปรับแต่งคุณภาพ
ของภาพ การแยกส่วนภาพ การหาขอบของภาพวตัถุ 
การดึงค่าคุณลักษณะของภาพ โดยใช้เทคนิคต้นไม้
ตดัสินใจในการการจ าแนกชนิดของเซลล์เม็ดเลือดขาว 
และซึ่งอาศยัการนบัจ านวนของเซลล์เม็ดเลือดแต่ละ
ชนิดมาสร้างโมเดลการท านายโรคไข้เลือดออกโดยใช้
เทคนิคการจ าแนก SVM จากรูปภาพเลือดจ านวน 277  
ภาพ  ความถูก ต้องของโม เดลการท านายโร ค
ไข้เลือดออกมีความถกูต้องโดยรวม 77.26% โดยท่ีใช้
เวลารวมประมาณ 3 นาทีตอ่กรณี  

 
Abstract 
 In this study, we developed a novel 
approach/model in order to classify the extent of 
dengue infection based on the blood images 
previously collected from a white blood cell 
recognition system of a digital microscope with 
400x magnification specifications.  To do this, we 

applied multiple image processing techniques 
such as: image enhancement, image 
segmentation, edge detection and feature 
extraction to better classify white blood cells in 
term of decision trees.  Consequently, SVM 
methods were used to create prediction models. 
The results obtained from 277 blood cell images 
showed an accuracy of 77. 26%  to predict 
dengue fever that took time about 3 minutes per 
case. 
 
1. บทน า  
 โรคไข้เลือดออกคือโรคติดเชือ้ท่ีมีสาเหตุมา
จากไวรัสเดงกี (Dengue virus) เป็นการติดตอ่จากคน
สู่คนโดยมียุงลายเป็นพาหะของโรค ซึ่งเป็นปัญหา
สขุภาพท่ีส าคญัในภมูิภาคเขตร้อนและภมูิภาคเอเชีย
แปซิฟิก การระบาดมีการแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว [1] 
โดยเฉพาะในประเทศไทยในปี 2558 มีจ านวนผู้ ป่วย 
142,925 ราย จ านวนผู้ ป่วยตาย 141 ราย อตัราป่วย
ต่อแสนประชากร 219.46 ราย อัตราตายต่อแสน
ประชากร 0.22 รายและอตัราป่วยตาย 0.10% พบว่า
มีแนวโน้มเพิ่มขึ น้อย่างต่อเ น่ืองจากปีท่ีผ่านมา 
ลักษณะอาการโรคไข้เลือดออกท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อ
อัตราป่วยตายคือภาวะเลือดออกส่งผลให้ เ กิด



ภาวะช็อคและภูมิคุ้มกันผิดปกติ การวินิจฉัยและการ
รักษาได้อย่างถกูต้องและรวดเร็วปัจจยัส าคญัท่ีส่งผล
ท าให้ลดความเสี่ยงของอตัราป่วยตาย 

 เม็ดเลือดขาว (White blood cell (WBC)) คือ
เซลล์ท่ีมีนิวเคลียส แต่ไม่มีฮีโมโกลบิน มีหน้าท่ีในการ
ป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้โรค แบง่ตามหน้าท่ีได้ 
2 คุณลกัษณะได้แก่ ฟาโกไซต์ (Phagocyte) และลิม
โฟไซต์ (Lymphocytes) 
 ฟาโกไซ ต์  (Phagocyte)  มีห น้า ท่ี ในการ
ต่ อ ต้ าน เ ชื อ้ โ รคท าห น้ า ท่ี กลื น กิน เ ชื อ้ โ รค  สิ่ ง
แปลกปลอม หรือแบคทีเรียท่ีเข้าสู่ร่างกายได้แก่ นิว
โตรฟิล (Neutrophils) อีโอสิโนฟิล (Eosinophils) เบโซ
ฟิล (Basophils) และโมโนไซต์ (Monocytes) ดงัแสดง
ลกัษณะและรูปร่างดงัในรูปท่ี 1,2,3,4 ตามล าดบั 
 ลมิโฟไซต์ (Lymphocytes) ท าหน้าท่ีในการ
สร้างภมูิคุ้มกนัให้ร่างกาย ดงัแสดงลกัษณะและรูปร่าง
ดงัในรูปท่ี 5 
 

 
 

รูปท่ี 1 เมด็เลือดขาวชนิด Neutrophils 

 

 
 

รูปท่ี 2 เมด็เลือดขาวชนิด Monocytes 

 
 

รูปท่ี 3 เมด็เลือดขาวชนิด Eosinophils 
 

 
 

รูปท่ี 4 เมด็เลือดขาวชนิด Basophils 

 

 
 

รูปท่ี 5 เมด็เลือดขาวชนิด Lymphocytes 

 
 Tantikitti, S. , Premchaiswadi, W.  แ ล ะ
Tumswadi, S. [8] ได้ศึกษาเทคนิคการตรวจจบัไวรัส
เดงกีโดยใช้การประมวลผลภาพโดยสร้างแบบจ าลอง
ส าหรับจ าแนกประเภทเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อจ าแนก
ประเภทผู้ ป่วยตดิเชือ้ไวรัสเดงกีโดยอาศยัเทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ จากการศึกษาพบว่าแบบจ าลองการ
วินิจฉัยโรคส าหรับรูปภาพจ านวน 264 ภาพ ท่ีตรวจ
วินิจฉยัโรคไข้เลือดออกมีความถกูต้องคดิเป็น 72.3% 
 งานวิจยัฉบบันีเ้พื่อพฒันาเทคนิคการปรับแตง่
คณุภาพของภาพในขัน้ตอนกระบวนการประมวลผล
ภาพส าหรับการตรวจจับไวรัสเดงกีและศึกษาโมเดล



การท านายภาวะติดเชือ้ไวรัสเดงกีโดยอาศยัเทคนิค 
Support Vector Machine (SVM) 
 
2. หลักการและทฤษฎี 
2.1 การประมวลผลภาพ (Image Processing) 

การประมวลผลภาพ ( Image Processing) 
เ ป็นการน าภาพมาประมวลผลโดยมีขัน้ตอนท่ี
ประกอบด้วย  การลดสัญญาณรบกวน (Noise 
Filtering) การดึงค่าคุณลักษณะของภาพ ( Image 
Features Extraction) และการดึงค่าคณุลกัษณะของ
ภาพ (Image Features Extraction) [2] 

ก า ร ล ด สั ญ ญ า ณ ร บ ก ว น  ( Noise 
Reduction)  –  เ ป็นกระบวนการการลดค่ าของ
สญัญาณรบกวนจากภาพ โดยการน าภาพมาผ่านตวั
กรอง (Filter) ซึง่ภาพท่ีได้จะมีลกัษณะท่ีเรียบขึน้ 

การปรับแต่งคุณภาพของภาพ  ( Image      
Enhancement) – เป็นขัน้ตอนท่ีท าให้ภาพมีคณุภาพ
มากขึน้เช่น การปรับความเข้มของสี (Level) การปรับ
ความสว่างของภาพ (Brighten) และการปรับเปรียบ
ต่าง (Contrast) เป็นต้น ท าให้ภาพมีความชดัเจนมาก
ขึน้เพื่อง่ายตอ่การแยกสว่นของภาพ 

การดึงค่าคุณลักษณะของภาพ ( Image 
Features Extraction) – ในการจ าแนกประเภทของ
วัตถุท่ีสนใจจากภาพจะต้องดึงค่าคุณลักษณะเช่น 
ขนาดพืน้ท่ีของวตัถุ ค่าสีของวตัถุ ขอบภาพของวัตถุ 
ความกว้างวตัถ ุความยาววตัถ ุต าแหน่งของวตัถ ุและ
จ านวนวตัถจุากภาพ เป็นต้น โดยท่ีคณุลกัษณะเหลา่นี ้
จะต้องเป็นคุณลักษณะท่ีมีความชัดเจนและจ านวน
คณุสมบตัิเพียงพอตอ่การจ าแนกเภทในขัน้ตอนตอ่ไป 

2.2 การจ าแนกกลุ่มและการท านาย 
(Classification and Prediction) 

ตัวแบบการท านาย (Predictive Modeling) 
เป็นโมเดลการจ าแนก (Classifier Model) ท่ีสามารถ
ใช้ในการท านายตวัแปรท่ีไม่ทราบค่า (Class Label) 
ซึ่งกระบวนการสร้างโมเดลโดยการน าเอาข้อมูลมา
แบ่งเป็น  2 ส่วน โดยน าส่วนแรกมาสอนแก่ระบบ 
(Training Data) เพื่อสร้างโมเดลการจ าแนก และน า
ข้อมลูส่วนท่ีสองซึง่เป็นข้อมลูทดสอบ (Testing Data) 
มาท าการทดสอบโมเดลท่ีถกูสร้างขึน้เพื่อวดัค่าความ
ถกูต้องของโมเดล และเม่ือต้องการใช้งานก็น าข้อมลูท่ี
ต้องการท านายมาผา่นโมเดลการจ าแนก 

2.2.1 ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) โดย
แบบจ าลองนีเ้ป็นการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised 
Learning) ท่ีประกอบด้วยชุดข้อมูลตัวแปรท านาย  
( Predictor Variable)  แ ล ะ ตั ว แ ป ร ต อ บ ส น อ ง 
(Response Variable)  ใ ช้ ส า ห รั บท า น า ย โ ดย มี
ส่วนประกอบได้แก่ โหนดราก (Root) โหนดใบ (Leaf) 
และก่ิงก้าน (Branch) โดยท่ีก่ิงก้านจะแตกออกจาก
โหนดรากไปตามเง่ือนไขจนถึงโหนดใบ (Leaf) ท่ีเป็น
โหนดสดุท้าย ซึ่งโหนดใบแต่ละโหลดแสดงถึงรูปแบบ 
(Pattern) ของแตล่ะตวัแปรท านาย โดยท่ีจากสมการท่ี
(1) Information Gain เป็นค่าท่ีแสดงถึงโหนดราก
แบบจ าลองและประกอบด้วยค่า Entropy เพื่อการ
แตกแขนงของก่ิงก้านจากโหนดรากแสดงการค านวณ
ในสมการท่ี (2) 

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑆, 𝐴) = 𝐸(𝑠) − ∑
|𝑆𝑣|

𝑆𝑣 ∈ 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠(𝐴) 𝐸(𝑆𝑣)       (1) 

𝐸(𝑠) =  ∑ −𝑃(𝑉𝑖) 𝑙𝑜𝑔2 𝑃(𝑉𝑖)
𝑛
𝑖=1          (2) 



 2.2.2 Support Vector Machine (SVM)  [3] 
เป็นวิ ธีการท่ีน ามาแยกกลุ่มของข้อมูลโดยอาศัย
ระนาบส าหรับแบง่เขตแดนของกลุม่ข้อมลูออกจากกนั
เป็นสองฝ่ัง โดยท่ีมี เวกเตอร์ (Vector) แทนจ านวนเซต
ของคุณลักษณะ ท่ีซึ่ง Hyperplane เป็นตัวแยกกลุ่ม
ของเวกเตอร์ ส่วน Margin เป็นระยะห่างจากเส้นตรง 
Hyperplane ถึงเส้นตรงท่ีผ่านข้อมูลท่ีใกล้ท่ีสุดและ
ขนานกับ Hyperplane ของทัง้สองกลุ่ม โดยท่ี SVM 
จ ะ เ ลื อ ก  Hyperplane ท่ี มี ค่ า  Margin สู ง สุ ด 
(Maximum Margin) ดงัแสดงในรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 6 Support Vector Machine ใน 2 มิติ 

 
3. วิธีการวิจัย 

ระบบการท านายภาวะติดเชือ้ไวรัสเดงกี โดย
อาศัยการรับภาพเลือดมาท าการการแยกส่วนของ
ภาพจากนัน้ดงึค่าคณุลกัษณะจากรูปภาพแล้วท าการ
จ าแนกชนิดของเซลล์เม็ดเลือดขาวโดยใช้กฎการ
ตัดสินใจ (Decision Rules) จากโมเดลการจ าแนก
ชนิดของเซลล์เม็ดเลือดขาว และท านายจากข้อมลูตวั
แปรตา่ง ๆ จากการนบัและการค านวณของแตล่ะชนิด
ของเซลล์เม็ดเลือดขาวจากกฎการตดัสินใจของโมเดล
การท านายภาวะติดเชือ้ไวรัสเดงกี โดยท่ีประกอบด้วย 
3 ระบบ ได้แก่ระบบการท านายภาวะติดเชือ้ไวรัสเดงกี 

ระบบการสร้างโมเดลระบบรู้จ าของเซลล์เม็ดเลือดขาว 
และระบบการสร้างโมเดลการท านายภาวะติดเชือ้
ไวรัสเดงกี 
3.1 การออกแบบระบบการท านายภาวะตดิเชือ้
ไวรัสเดงกี 
 ขัน้ตอนการออกระบบการท านายภาวะติด
เชือ้ไวรัสเดงกีดงัแสดงในรูปท่ี 7 ประกอบด้วยขัน้ตอน
การเตรียมรูปภาพเลือด (Blood Cell Image) การ
ปรับแต่งคุณภาพของภาพ ( Image Enhancement) 
การแปลงโมเดลสี (Color conversion) การแยกส่วน
ของภาพ ( Image Segmentation)  การสกัดข้อมูล
คุณสมบัติจากรูปภาพ (Feature Extraction)  การ
จัดเตรียมข้อมูล (Data preparation)  การจ าแนก
ประ เภทชนิ ด ขอ ง เ ซล ล์ เ ม็ ด เ ลื อ ดขาว  (WBC 
Classification Modeling) และการท านายภาวะติด
เชือ้ไวรัสเดงกี (Dengue Classification Modeling) 



 
 

รูปท่ี 7  กระบวนการท างาน 
 

 3.1.1 การเตรียมรูปภาพเลือด (Blood Cell 
Image) 

 
 

รูปท่ี 8 ภาพเลือดต้นฉบบั 

 จากรูปท่ี 8 เป็นรูปภาพตัวอย่างท่ีใช้เป็นชุด
ข้อมูลในการท าวิจัยโดยจากสเมียร์เลือด (Blood 
smear) โดยบันทึกภาพผ่านกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล
ก าลังขยาย 400 เท่า รูปภาพท่ีได้เป็นภาพสีโมเดล 
RGB ขนาดของภาพ 1600x1200 พิกเซล และความ
ลกึของสี (Bit Depth) ขนาด 8 บติ 

 3.1.2 การปรับแต่งคุณภาพของภาพ 
(Image Enhancement) 
 วิธีการปรับแต่งคณุภาพของภาพเป็นการเพิ่ม
ความเด่นชัดของภาพวตัถุและให้มีความชัดเจนมาก
ขึน้เพื่อง่ายตอ่การแยกสว่นของภาพ โดยน าภาพเลือด
ต้นฉบับมาผ่านกระบวนการปรับความอิ่มตัวของสี 
(Saturation) เป็นวิธีการเพิ่มสีให้มีความสดของภาพ
วตัถุเพิ่มขึน้โดยใช้ฟังชันการคูณและการบวกของค่า
ความอิ่ มตัวของสี  (Multiplication and Addition 
Saturation) ของโมเดลสี HSV ดงัแสดงสมการท่ี 3 [4] 

 𝐺(𝑖, 𝑗, 𝑠) = 𝛼𝑓(𝑖, 𝑗, 𝑠) + 𝛽             (3) 

โดย     α แทนคา่พารามิเตอร์ของส าหรับปรับตวัคณู 

(multiplication) โดย α > 0  

 β แทนคา่พารามิเตอร์ของส าหรับปรับตวับวก 
(addition) 
 F(i,j,s) แทนคา่ความอิ่มตวัของสี (Saturation) 
ณ ต าแหน่งจุดภาพท่ี i,j ของภาพต้นฉบับ โมเดลสี 
HSV G(i,j,s) แทนภาพผลลพัธ์ (ค่าความอิ่มตวัของสี
ภาพผลลพัธ์จะต้องอยูใ่นช่วง 0-255) 
 3. 1. 3 ก า ร แ ป ล ง โ ม เ ด ล สี  ( Color 
Conversion) 
 รูปภาพท่ีได้จากกล้องกล้องจลุทรรศน์ดิจิตอล
เ ป็นภาพโม เดลสี  RGB ในแต่ละหน่ วยพิก เซล
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ประกอบด้วยสีแดง สีเขียวและสีน า้เงิน เพื่อท าให้เกิด
ลดความยุ่งยากในกระบวนการการแยกส่วนภาพโดย
แปลงโมเดลสีเป็นโมเดลสี HSV  ในแตล่ะหน่วยพกิเซล
ประกอบด้วยมุมของสี (Hue) ความบริสุทธ์ิของสี 
(Saturation) และความสวา่งของสี (Value) [5] 
 3.1.4 การแยกส่วนภาพ (Image 
Segmentation)  
 ในขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนการเลือกส่วนของ
วัตถุ ท่ีสนใจออกจากภาพทัง้หมด โดยส่วนพืน้ ท่ี
ต้องการศกึษาคือพืน้ท่ีของนิวเคลียสในเซลล์เม็ดเลือด
ขาว [6] โดยเลือกใช้การท าเทรชโฮลด์ในระบบ 3 มิติ 
(3-Dimensional Thresholds) คือการท าเทรชโฮลด์ทัง้ 
3 คา่ของโมเดลสี HSV ได้แก่การเลือกช่วงของคา่สี คา่
ความบริสทุธ์ิของสี และค่าความสว่างของสี โดยมีค่า
ขอบบน (Upper Boundary) และค่าขอบล่าง (Lower 
Boundary) เป็นตวัก าหนดขอบเขต คา่ท่ีอยูใ่นขอบเขต
จะกลายเป็นภาพของของนิวเคลียสซึง่เป็นวตัถท่ีุก าลงั
สนใจ ส่วนค่าท่ีไม่ได้อยู่ในขอบเขตจะกลายเป็นภาพ
พืน้หลัง สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบพีชคณิตดังใน
สมการท่ี 4 
 
𝑑𝑒𝑡(𝐼) = [ 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑏(𝐼)0 ≤ 𝑠𝑐𝑟(𝐼)0 ≤ 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟𝑏(𝐼)0 ] 

∧ [ 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑏(𝐼)1 ≤ 𝑠𝑐𝑟(𝐼)1 ≤ 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟𝑏(𝐼)1 ]   (4) 
                    ∧ [ 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑏(𝐼)2 ≤ 𝑠𝑐𝑟(𝐼)2 ≤ 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟𝑏(𝐼)2] 
 

 จากรูปท่ี 9 ภาพต้นฉบบัเซลล์ของเม็ดเลือด
ส่วนรูปท่ี 10 เป็นภาพผลลพัธ์ท่ีได้ซึ่งเป็นภาพขาวด า 
(Binary image)  โดยพืน้ท่ีเป็นสีขาวมีค่าเท่ากับ 1 
และสว่นท่ีเป็นสีด ามีคา่เท่ากบั 0  

 
 

รูปท่ี 9 ภาพต้นฉบบัเซลล์เม็ดเลือดขาว 

 

 
 

รูปท่ี 10 ภาพไบนารีของเซลล์เม็ดเลือดขาว 
 

 
 

รูปท่ี 11 ขอบของภาพเทคนิค Canny edge detector 
 

 ขัน้ตอนวิธีการส าหรับตรวจจบัและค้นหาขอบ
ของสีท่ีแตกตา่งมาท าหาสว่นท่ีเป็นขอบรอบนิวเคลียส 
โดยใช้เทคนิค Finding contours และ เทคนิค Canny 
edge detector [7]  ดงัในรูปท่ี 11 
 3.1.5 การสกัดข้อมูลคุณสมบัตจิาก
รูปภาพ (Feature Extraction) 
 ในการแยกชนิดของเม็ดเลือดโดยใช้ค่า
คณุสมบตัิเพ่ือเป็นตวัแปรท านายให้แก่แบบจ าลองการ
จ าแนกประเภทชนิดของเซลล์เม็ดเลือดขาว และ



แบบจ าลองการจ าแนกประเภทของการท านายผู้ มี
ภาวะตดิเชือ้ไวรัสเดงกี โดยสกดัคณุสมบตัิดงันี ้
 ความกว้าง (Width) :  คือความกว้างของ
นิวเคลียส 
 ความสูง (Height): ความสงูของนิวเคลียส 
 ขนาดพื้น ที่  (Area) :  ขนาดของพื น้ ท่ีของ
นิวเคลียสในบริเวณท่ีสนใจ 
 ความกลม (Roundness): ค่าความกลมของ
นิวเคลียส 
 ความยาวขอบ (Edge): ขนาดของความยาว
โดยรอบพืน้ท่ีนิวเคลียส 
 
3.2 การสร้างโมเดลระบบรู้จ าชนิดของเซลล์เม็ด
เลือดขาว 
 [8] ขัน้ตอนการสร้างโมเดลเพื่อจ าแนกชนิด
ขอ ง เ ซ ล ล์ เ ม็ ด เ ลื อ ด ข า วดั ง แ สด ง ใน รู ป ท่ี  12 
ประกอบด้วยขัน้ตอน การประมวลผลภาพ ( Image 
processing)   ก า ร จั ด เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล  ( Data 
preparation)โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุดได้แก่ชุด
ข้อมลูส าหรับสอนแก่ระบบ (Training data) เพื่อใช้ใน
การสร้างตวัแบบส าหรับการจ าแนกประเภทชนิดของ
เซลล์เม็ดเลือดขาว (WBC Classification Modeling) 
โดยใช้เทคนิคขัน้ตอนวิธีต้นไม้ตัดสินใจ และข้อมูล
ทดสอบ (Testing Data) เพื่อใช้การประเมินตัวแบบ 
(Evaluation) 

 
รูปท่ี 12 การสร้างโมเดลแยกชนิดของเซลล์เมด็เลือดขาว 

3.3 การสร้างโมเดลการท านายภาวะติดเชือ้ไวรัส
เดงกี 

การสร้างโมเดลจ าแนกประเภทของการ
ท านายโดยอาศัยเทคนิค SVM ระหว่างผู้ มีภาวะติด
เ ชื อ้ ไ ว รั ส เ ด ง กี  (Positive)  ห รื อผู้ มี ภ า ว ะปกติ  
(Negative) ขัน้ตอนวิธีการสร้างโมเดลดงัแสดงในรูปท่ี
13 โดยข้อมลูท่ีถกูแยกออก 40% น ามาสอนแก่ระบบ 
ประกอบด้วยตวัแปรท านายได้แก่ จ านวนลิมโฟไซต์ 
จ านวนฟาโกไซต์ จ านวนร้อยละลิมโฟไซต์ จ านวนร้อย
ละฟาโกไซต์ และจ านวนรวมเซลล์เม็ดเลือดขาว 
ส่วนตวัแปรตอบสนอง หรือท่ีเรียกว่า Class คือภาวะ
ของการติดเชือ้ไวรัสเดงกี 

 

WBC Classification Modeling 

Evaluation 

Data preparation 

 Image processing 



 
รูปท่ี 13  การสร้างโมเดลการท านายผู้ติดเชือ้ไวรัสเดงกี 

 
4. ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 
 

รูปท่ี 14 ระบบรู้จ าชนิดของเซลล์เมด็เลือดขาว 

 จากภาพท่ี  14 แสดงระบบรู้จ าท่ีตรวจจับ
ต าแหน่งและระบชุนิดของแตล่ะเซลล์เม็ดเลือดขาว 

4.1 การประเมินตัวแบบ (Evaluation) 
 จากตารางท่ี 1 แสดงถึงค่าของผลของการทด
สอดประสิทธิภาพของโมเดลระบบรู้จ าชนิดของเซลล์
เม็ดเลือดขาว โดยทดสอบเซลล์เม็ดเลือดขาวจ านวน 
167 เซลล์ จ าแนกได้อย่างถูกต้องจ านวน 154 เซลล์ 
คิดเป็น 92.21% 

ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของโมเดลระบบรู้จ าชนิดของเซลล์
เมด็เลือดขาวโดยอาศยัเทคนิคต้นไม้ตดัสินใจ 

Correct 154 92.21% 

Wrong 13 7.79% 

Total 167 100% 

  

ในขั น้ ตอนกา รทดสอบ เพื่ อ ท า ก า ร วั ด
ประสิทธิภาพของโมเดลการท านายภาวะติดเชือ้ไวรัส
เดง กี ท่ีถูกส ร้างขึ น้  ผลการทดสอบใช้มาตรวัด
ประสิท ธิภาพของโมเดลจ าแนกประเภทข้อมูล 
(Confusion Matrix) ประเมินผลลพัธ์การท านายจาก
ภาพเลือดตัวอย่างจ านวน 277 ภาพ มีค่าความไว 
(Sensitivity) 67.71% ค่าความจ าเพาะ (Specificity) 
85.33% และคา่ความถกูต้อง (Accuracy) 77.26% 

 
ตารางท่ี 2 Confusion matrix ของโมเดลการท านายภาวะติด
เชือ้ไวรัสเดงกีโดยอาศยัเทคนิค SVM  

 
Predicted: 
Positive 

Predicted: 
Negative 

Total 

Dengue-
Positive 

TP=86 FN=41 127 

Dengue-
Negative 

FP=22 TN=128 150 

Total 108 169 277 
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 เ ม่ื อ เป รียบเ ทียบคุณสมบัติ เ ฉพาะของ
ประสิทธิภาพระหว่างโมเดลการท านายภาวะติดเชือ้
ไวรัสเดงกีโดยอาศัยเทคนิค SVM กับเทคนิคต้นไม้
ตดัสินใจดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 3 พบว่าคา่ความไวของ
เทคนิคต้นไม้ตดัสินใจคือโอกาสของผลการท านายให้
เป็นบวกจากผู้ มีภาวะตดิเชือ้ไวรัสเดงกีมีคา่โอกาสท่ีสงู
กวา่เทคนิค SVM 

ส่วนค่าความจ าเพาะคือโอกาสท่ีผลการ
ท านายให้ผลลบจากคนปกติ ค่าความถูกต้องคือ
โอกาสท านายได้ถูกต้องจากจ านวนตวัอย่างทัง้หมด 
ค่าท านายผลบวก (Positive Predictive Value) คือ
โอกาสของผู้ มีภาวะตดิเชือ้ไวรัสเดงกีท่ีมีผลการท านาย
เป็นบวกจากจ านวนผลการท านายผลตรวจทัง้หมดท่ี
เ ป็นบวก  ค่าท านายผลลบ (Negative Predictive 
Value) คือโอกาสของคนปกติท่ีมีผลการท านายเป็น
ลบจากจ านวนผลการท านายผลตรวจทัง้หมดท่ีเป็น
ลบ และค่าLikelihood Ratio+ แสดงถึงประสิทธิภาพ
ของการการท านาย ท่ีวัดจากอัตราส่วนของความ
น่าจะเป็นของผลการท านายในผู้ มีภาวะติดเชือ้ไวรัส
เดงกีเปรียบเทียบกบัคนปกติ จากทกุคา่ท่ีกลา่วข้างต้น
นัน้เทคนิค SVM สงูกวา่เทคนิคต้นไม้ตดัสินใจ 
 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคณุสมบตัิเฉพาะของประสทิธิภาพของ
โมเดลการท านายภาวะติดเชือ้ไวรัสเดงกีโดยอาศยัเทคนิค 
SVM กบัเทคนิคต้นไม้ตดัสินใจ [8] 

Methods 
Measures 

Decision 
Tree  

SVM 

Sensitivity 71.2% 67.71% 

Specificity 73.3% 85.33% 

Accuracy 72.3% 77.26% 

Positive predictive value 70.63% 79.63% 

Negative predictive value 73.91% 75.74% 

Likelihood ratio+ 2.67 4.62 

ส่ วน เวลา ท่ี ใ ช้ ในการตรวจวิ นิ จฉัย โ รค
ไข้เลือดออกไวรัสเดงกีในแตล่ะกรณี ส าหรับการเตรียม
รูปภาพเลือดใช้เวลาประมาณ 3 นาที และใช้เวลาแบบ
เรียลไทม์ส าหรับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 

5. ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยฉบับนี ไ้ด้น าเสนอวิธีการบ่งชี โ้รค
ไข้เลือดออกท่ีเกิดจากไวรัสเดงกีโดยการน าภาพมา
ผ่านการประมวลผลภาพ โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตดัสนิใจ
ในการการจ าแนกชนิดของเซลล์เม็ดเลือดขาว และ
อาศยัการนบัจ านวนของเซลล์เม็ดเลือดแต่ละชนิดมา
สร้างโมเดลการท านายโรคไข้เลือดออกโดยใช้เทคนิค
การจ าแนก SVM พบว่าโมเดลระบบรู้จ าเซลล์เม็ด
เลือดโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตดัสินใจ จากรูปภาพจ านวน 
167 เซลล์ ความถูกต้องโดยรวม 92.2% และโมเดล
การท านายภาวะติดเชือ้ไวรัสเดงกีโดยใช้เทคนิคการ
จ าแนก SVM ส าหรับรูปภาพจ านวน 277 ภาพ ท่ีตรวจ
วินิจฉัยโรคไข้เลือดออกไวรัสเดงกีมีความถูกต้อง
โดยรวม 77.26% ซึ่งมีประสิทธิภาพโดยรวมของ
คณุสมบตัิเฉพาะสงูกว่าโมเดลการท านายท่ีสร้างด้วย
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ และการวินิจฉัยใช้ เวลา
ประมาณ 3 นาทีตอ่กรณี 
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